
IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 

Regulamin  wypożyczenia  przez  uczniów  podręczników 
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Rok szkolny 2022/2023 

 

1. Regulamin  jest  integralną  częścią  regulaminu  korzystania  ze  zbiorów 

biblioteki szkolnej. 

2. Uczniowie  posiadający Bydgoską Kartę Rodzinną mogą bezpłatnie 

wypożyczyć  podręczniki  w  ramach  programu „Bydgoska Rodzina 3+  

3. Warunkiem  ubiegania  się  o  wypożyczenie  podręczników  jest  złożenie 

w sekretariacie szkoły przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku 

zawierającego: imię i nazwisko ucznia, oznaczenie klasy,  oraz dane kontaktowe 

wnioskodawcy. Do wniosku należy dołączyć listę tytułów potrzebnych 

podręczników oraz kserokopię Bydgoskiej Karty Rodzinnej. 

5. Wypożyczenie  podręczników w ramach programu „Bydgoska  Rodzina  3+”/ 

„Bydgoska Rodzina 4+”  nie obejmuje uczniów, którzy korzystają z programu 

rządowego „Wyprawka szkolna”. 

6. Podręczniki  wypożyczane  są  uczniom  na  okres  danego  roku  szkolnego  

po zawarciu  przez  rodzica/  opiekuna  prawnego    umowy  ze  szkołą na 

użyczenie podręczników. 

7. Szkoła nie dokonuje zakupów podręczników wydanych wspólnie 

z ćwiczeniami, książek do nauki języków obcych, zeszytów ćwiczeń, kart pracy 

oraz testów maturalnych. 

8. Podręczniki  podlegają  zwrotowi  do biblioteki  szkolnej  w przypadku 

skreślenia ucznia z ewidencji szkoły, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w 

przypadku innych zdarzeń losowych powodujących zakończenie odbywania 

nauki w szkole. 

9. Uczniowie zobowiązani są zwrócić podręczniki do biblioteki szkolnej 

w ostatnim tygodniu  przed  zakończeniem  roku  szkolnego,  jednak  nie  

później  niż  do  23 czerwca  2023  roku.  Uczniowie  klas  III  liceum muszą  

oddać  podręczniki  do 28 kwietnia 2023 roku.  Uczniowie przystępujący do 

egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego zwracają podręczniki nie 

później niż do końca sierpnia 2023 roku. 

10. Uczniowie zobowiązani są do: 
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a) używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem; 

b) zachowania  troski  o  ich  walory  użytkowe  i  estetyczne  (przechowywać 

podręcznik w okładce); 

c) chronienia ich przed zniszczeniem (nie  wolno w podręczniku niczego pisać, 

zaznaczać, wycinać); 

d) chronienia ich przed zagubieniem; 

e) dokonywania drobnych napraw.  

11. W przypadku uszkodzenia,  zniszczenia  lub  zagubienia  podręcznika  

uczeń  lub rodzic/opiekun prawny jest  zobowiązany poinformować  pisemnie  

o tym fakcie szkołę, a ponadto odkupić taki sam podręcznik i przekazać do 

biblioteki szkolnej. 

12. Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor 

szkoły. 


